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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90104-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Ołów
2019/S 040-090104
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Złotoryjska 89
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: przetargi@imn.legnica.pl, www.imn.legnica.pl
E-mail: przetargi@imn.legnica.pl
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.imn.legnica.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: JB

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
ZDH/19/2018- Dostawy stopu Pb
Numer referencyjny: ZDH/19/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
14712000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Wymagania ilościowe i jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy metalicznego stopu ołowiu o
zawartości ołowiu minimum 97 %, zawartości arsenu na poziomie max 0,3 %, zawartości cynku na poziomie
max. 0,5 %. Maksymalna masa pojedynczego bloku metalu nie powinna przekraczać 2,5 tony.
Ilość objęta zamówieniem: max. 2400 ton, przy dostawach 100 – 200 ton średniomiesięcznie w skali roku.
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Dostawy zrealizowane będą w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia. Warunkiem uruchomienia kolejnych
dostaw, jest przyjęcie pierwszej partii 25 ton materiału i przeprowadzenie w terminie 7 dni przetopu kontrolnego
przez Zamawiającego. Po wykonanym przetopie kontrolnym i potwierdzeniu przydatności technologicznej i
ekonomicznej materiału, Zamawiający potwierdzi Wykonawcy gotowość do przyjęcia kolejnych dostaw objętych
niniejszą Umową.
Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul.
Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi Legnica).
Sposób pakowania
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 17 091 842.96 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul.
Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi Legnica).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wymagania ilościowe i jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy metalicznego stopu ołowiu o
zawartości ołowiu minimum 97 %, zawartości arsenu na poziomie max 0,3 %, zawartości cynku na poziomie
max. 0,5 %. Maksymalna masa pojedynczego bloku metalu nie powinna przekraczać 2,5 tony.
Ilość objęta zamówieniem: max. 2400 ton, przy dostawach 100 – 200 ton średniomiesięcznie w skali roku.
Dostawy zrealizowane będą w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia. Warunkiem uruchomienia kolejnych
dostaw, jest przyjęcie pierwszej partii 25 ton materiału i przeprowadzenie w terminie 7 dni przetopu kontrolnego
przez Zamawiającego. Po wykonanym przetopie kontrolnym i potwierdzeniu przydatności technologicznej i
ekonomicznej materiału, Zamawiający potwierdzi Wykonawcy gotowość do przyjęcia kolejnych dostaw objętych
niniejszą Umową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
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Wyjaśnienie:
Uzasadnienie prawne:
Udzielenia zamówienia z wolnej ręki z mocy art. 67 ust. 1. pkt 4) – w przeprowadzonym uprzednio
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sygn. ZDH/08/2018, nie wpłynęły żadne
oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie faktyczne:
Uprzednio zamawiający ogłosił postępowanie w tym przedmiocie o nazwie: ZDH/08/2018 – Dostawy stopu
Pb (wysłany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4.7.2018 r., opublikowany w dniu
5.7.2018 r. pod numerem 2018/S 127-288951). W ww. postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZDH/19/2018
Nazwa:
ZDH/19/2018- Dostawy stopu Pb
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
06/12/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
A.L.V. LINK Sp. o.o.
Sportowa 13
Wałbrzych
58-305
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 17 091 842.96 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 091 842.96 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2019
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